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+12...+17Šian dien kai 
kur ga li pa ly
ti. Tem pe ra tū ra 
nak tį 0–5 laips
niai ši lu mos, 
vie to mis šal nos 
iki 4 laips nių 
šal čio. Tem pe
ra tū ra die ną 
12–17 laips nių 
ši lu mos.
Ry toj lie taus ti ki my bė ma ža. 
Tem pe ra tū ra nak tį 4–8, die ną 
iki 17–22 laips nių ši lu mos.

Pir ma sis at vi ras 
UAB „Pak ruo jo 
ko mu na li nin kas“ 
auk cio nas neį vy ko, nes 
ne bu vo nė vie no pir kė jo. 
Jų lauk ta, nes vil ta si, 
kad pri va ti nin kui su 
įmo nės tur tu ati teks ir 
su tar tys, už tik rin sian čios 
vie tą šiukš lių ga be ni mo 
rin ko je. Paaiš kė jus, kad 
vil tis bu vo tuš čia, val džia 
sua be jo jo, ar įmo nę 
ver ta par duo ti.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

PlanaikeičiamidėlESparamos
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci

jos di rek to rius ir UAB „Pak ruo jo 
ko mu na li nin kas“ val dy bos pir
mi nin kas Vir gi ni jus Gri go nis ne
sle pia, kad neį vy kus pir ma jam 
pri va ti za vi mo eta pui, svars to ma, 

Pri va ti zuo ti  
ne ga li ma pa lik ti.  
Kur val džia dės kab le lį?

ar ver ta reng tis ant ra jam ban dy
mui įmo nę par duo ti.

„Kai ruo šė mės pir ma jam eta
pui, dar ne bu vo ži no ma, kad ir 
Sa vi val dy bės val do mos įmo nės, 
tvar kan čios at lie kas, ga lės gau
ti  Eu ro pos Są jun gos (ES) pa ra
mą. Anks čiau ji bu vo ski ria ma 
tik re gio nų at lie kų  tvar ky mo 
cent rams“, – apie bręs tan čią ki tą 
nuo mo nę dėl įmo nės par da vi mo 
aiš ki na V. Gri go nis.

„Už pu sę kai nos tik rai nie kas 
ne par duos, ne bent ant ra ja me 
eta pe ko kiu šim tu tūks tan čių li tų 

su ma žin tu me kai ną. Da bar svars
to me, ar iš vi so tą įmo nę rei kia 
pri va ti zuo ti“, – val džios abe jo nes 
at sklei dė V. Gri go nis.

Įmo nę pir ma ja me pri va ti za vi
mo eta pe bu vo ke ti na ma par duo ti 
už  1,1 mi li jo no li tų.

Negautospajamos–
paskirstytos

Tvir ti nant šių me tų biu dže tą iš 
Pri va ti za vi mo fon do gau tas lė šas 
už par duo tą „ko mu na li nin ką“ 
bu vo nu ma ty ta iš leis ti  įren giant 
nau ją, elekt ros ener gi ją tau

so jan tį gat vių ap švie ti mą, pa
keis ti nee ko no miš kus šil dy mo 
ka ti lus Ro za li mo vi du ri nė je mo
kyk lo je, pri si dė ti lė šo mis prie ki tų 
pro jek tų.

„Va di na si, ne bep ri si dė si me, 
gat vių ap švie ti mo ir ka ti lų ne
kei si me. Tas tur tas da bar funk
cio nuo ja, liks koks bu vęs“, – apie 
žlun gan čius pla nus ir su ma ny mą 
in ves tuo ti sa ko V. Gri go nis, pa ti
ki nęs, jog pla nuo tos pa ja mos už 
par duo tą Sa vi val dy bės įmo nę pri
va lė jo bū ti pa skirs ty tos.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

RŪ PES TIS:  „Pak ruo jo ko mu na li nin ko“ li ki mas rū pi ne tik dar buo to jams, bet ir gy ven to jams: įmo nę pri va ti za vus, jos 
pa slau gos ga li brang ti.

Koks žmo gus – to kia tau ta
(Nr.1)

Šian dien – re dak ci nės ko le gi jos 
na rių min tys apie šian die ną, 

atei tį, kiek vie no iš mū sų pa rei gą 
ir at sa ko my bę tau tai, vals ty bei, 

atei nan čioms kar toms. 8 p.

Na cio na li nis paukš tis gand ras „sau go mas“ po pie riu je
Pa va sa ri nės aud ros iš griau to 
vie nin te lio gand ra liz džio 
Bi tai čiuo se is to ri ja at sklei dė, kad 
na cio na li niu paukš čiu va di na mo 
bal to jo gand ro ap sau ga – 
po pie ri nė. Ar iš tie sų bus 
pa si rū pin ta į bė dą pa kliu vu siais 
gand rais, pri klau so tik nuo 
pri va čios ini cia ty vos.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Gandralizdžiolikimas 
darnenulemtas

Šiau lie tis uni ver si te to do
cen tas An ta nas Sa ba liaus kas, 
tu rin tis va sar na mį Bi tai čiuo
se, ne se niai ieš ko jo, kas su re
mon tuo tų irs tan tį gand ra liz dį, 
su krau tą me dy je ant dvi kai my
ni nes so dy bas ski rian čios ri bos.

„Daug me tų me dy je krau na
mas gand ra liz dis grei čiau siai 
neat lai kė aud ros: api ro, pa ki
bo ant ša kų. Parsk ri do gand ras 
– ne be ra do na mų, kur pe rė jo 
il gus me tus. Plas no jo ap lin kui, 
blaš kė si, kle ke ta vo... Kal bi nau 
pa žįs ta mus su re mon tuo ti gand
ra liz dį, bet vi si at si sa kė: ne tu ri 
to kio il gio ko pė čių, kad pa siek
tų aukš tai me dy je ky ban tį liz dą. 
Skam bi nau į Ly gu mų se niū ni ją 
– ten  at sa kė ne tu rin tys prie mo

nių gand ra liz džio re mon tui“, – 
pa sa ko jo do cen tas.

A. Sa ba liaus kas pri si mi nė, 
jog prieš pen ke rius me tus gand
ra liz dis taip pat bu vo nu vir tęs. 
Tuo kart se nie ji gand rai iš si ve dė 
jau nik lius ant kai my no so dy bos 
sto gų. O kai Ly gu mų ug nia ge
sių ko man dos gel bė to jai liz dą 
su re mon ta vo, su tvir ti no ir vėl 
įkė lė į vie tą – paukš čiai ne tru ko 
į jį su grįž ti.

Nukelta į 4 psl.

Viešassvaiginimasis
netoleruojamas

Šil tuo ju me tų lai ku įvai rūs su
si bū ri mai ir pra mo gos iš pa tal pų 
per si ke lia į vie šą sias erd ves, ne re tai 
esan čias ato kiau mies to, mies te lio 
ar gy ven vie tės cent ro. To kiuo se su
si bū ri muo se daž nai ge ria mas al ko
ho lis, ky la konf lik tai tarp prie šiš kų 
gru pių, trik do ma vie šo ji rim tis.

Taip pat in ten sy vė ja dvi ra čių, 
mo to ro le rių, ke tur ra čių, mo to cik lų 
eis mas, o jų vai ruo to jai, ne si lai kan
tys eis mo tai syk lių, nu ken čia eis mo 
ne lai mė se ar tam pa jų kal ti nin kais.

Praė ju sį penk ta die nį po li ci nin kai 
iš siaiš ki no, kad su anks čiau ti ria mu 
įvy kiu su si jęs Pas va lio ra jo no gy
ven to jas vai ra vo au to mo bi lį iš gė
ręs, ne tu rė da mas tam tei sės.

Praė ju sios sa vai tės pa bai go je 
įvai rio se ra jo no vie to se įkliu vo vie
šu mo je iš gė rę žmo nės. Gir čiau sias 
to mis die no mis už klup tas dau
gia bu čio laip ti nė je lin ku vie tis į 
al ko ho lio ma tuok lį pri pū tė 3 pro
mi les. Aš tuo nio lik me tis už da ry tas 
iš si mie go ti po li ci jo je. Gir čiau sios 
vie šu mo je mo ters „re kor das“ pri
klau so lin ku vie tei – 2,61 (sun kus 
gir tu mas) pro mi lės. Aps vai gu si 
pen kias de šimt sep ty ne rių mo te ris 
atė jo į vie tos se niū ni ją.

No ciū nuo se su si ki vir či jus gir
tiems vai ki nams, pa tru liams te ko 
da ry ti tvar ką du kar tus. Po pir mo jo 
pa rei gū nų at vy ki mo konf lik to da ly
viai ap ri mo ir pro ble mą iš spren dė 
tai kiai. Neat me ta ma, kad su si tai ky
mas bu vo „ap lais ty tas“ al ko ho liu: 
po po ros va lan dų vėl į No ciū nus 
at va žia vę po li ci nin kai dviem vie
šu mo je gir tiems vai ki nams pro
to ko lus su ra šė vie to je. O tre čią jį 
pa rei gū nams te ko iš si vež ti už da ry ti 
į lai ki no su lai ky mo ka me rą.

Siek da mi su ma žin ti tei sės pa žei
di mų vie šo se vie to se, ge riau juos 
išaiš kin ti, Pak ruo jo ko mi sa ria to 
pa rei gū nai nuo ba lan džio 10osios 
iki bir že lio 20 die nos vyk do pre
ven ci nę prie mo nę ,,Vie ša vie ta“. 
Po li ci nin kai ak ty viau pa tru liuos 
ir or ga ni zuos pa tik ri ni mus vie šo
se vie to se. Ypa tin gas dė me sys bus 
ski ria mas išaiš kin ti ir už kar dy ti 
pa žei di mus, pa da ro mus var to jus 
al ko ho lio, nar ko ti kų.

Apie vie šo se vie to se da ro mus pa
žei di mus pra šo ma pra neš ti po li ci jai 
bet ku riuo pa ros me tu te le fo nu 112 
ar ba ano ni mi niu pa si ti kė ji mo te le
fo nu (8 41) 397397.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


